
 

 

Toestemmingsformulier De Rooyse Ladies Kookboekwedstrijd 

 

Als deelnemer aan de Kookboekwedstrijd van Stichting Fundraising Kiwanis Club Venray “De Rooyse 

Ladies” maak jij kans om in het kookboek terecht te komen met jouw naam, foto(‘s), recept en het 

verhaal achter het recept. Op dit materiaal kan jij bepaalde rechten hebben, zoals privacyrechten, 

intellectuele eigendomsrechten en/of rechten op de persoonlijke levenssfeer. Door het ondertekenen 

van dit formulier geef jij toestemming voor het gebruik van materiaal.1 

 

Waarvoor wordt het materiaal gebruikt? 

Het materiaal wordt enkel gebruikt voor de kookboekwedstrijd, het kookboek zelf en eventuele 

marketingacties die daaraan gekoppeld zijn. Indien wij de foto’s en video’s willen gebruiken voor andere 

doeleinden, zullen we je daarover apart informeren. Uiteraard zullen wij je ook dan, voor zover nodig, 

om toestemming vragen.  

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 

Jouw persoonsgegevens, zoals jouw contactgegevens en foto, worden niet langer bewaard dan 

noodzakelijk is. Als we jouw recept plaatsen in het kookboek, zullen jouw gegevens bewaren voor 

maximaal vijf jaar nadat de laatste druk is uitgegeven. Als jouw recept het kookboek helaas niet haalt, 

zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen binnen zes maanden na de uitslag van de 

kookboekwedstrijd. 

 

Wie hebben toegang tot mijn gegevens? 

Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan bedrijven en personen die ons helpen bij de 

kookboekwedstrijd en het uitgeven van het kookboek. We verstrekken jouw gegevens alleen als dat 

noodzakelijk is.  

 

Welke rechten heb ik? 

Omdat wij persoonsgegevens van jou gebruiken, heb jij een aantal rechten. Dit is het recht op inzage, 

correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht op verzet. Als je 

gebruik wil maken van deze rechten, kan je een mail sturen naar info@kiwanisderooyseladies.nl 

Wij zullen dan binnen vier weken schriftelijk op jouw verzoek reageren. 

 

Als je een klacht hebt over hoe wij met jouw privacy omgaan, kan je contact met ons opnemen. Mocht 

je niet tevreden zijn met de manier waarop wij met jouw klacht omgaan, dan kan je contact opnemen 

met de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens) en daar een klacht indienen. 

Kan ik mijn toestemming intrekken? 

Het is altijd mogelijk om je toestemming weer in te trekken. Je kunt hiervoor 

info@kiwanisderooyseladies.nl mailen. Aan het intrekken van jouw toestemming zijn geen 

consequenties verbonden. Let op: het intrekken van jouw toestemming betekent niet dat wij gedrukte 

en/of uitgegeven kookboeken vernietigen of terugroepen. 

 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen via info@kiwanisderooyseladies.nl  

 

 

 
1 Als je deze toestemming niet geeft, kunnen wij mogelijk jouw recept niet publiceren in het kookboek. 
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